
E-mail: redactia@agendaromaneasca.com       www.agendaromaneasca.com          Tel: 416.800.0832 sau 519.594.1712

Watersofteners
AVEM SOFTENERS CU CHLORINE REMOVER

519-778-1413
 www.adrianswatersofteners.c o m 

CASH & CARRY (Installed)
SOFTENERS

CREMA PASTRY & BAKE SHOP

519-578-2760

DOBOŞ * COZONACI * PRĂJITURI 
DE CIOCOLATĂ CU CREME 

DIVERSE * PRODUSE GUSTOASE 
DE PATISERIE * FURSECURI * 

421 Greenbrook Dr., Kitchener, Unit 17
În spatele magazinului Giant Tiger

Distribuţia se face în Toronto,Mississauga,Oshawa,Newmarket,Aurora,Hamilton,Brantford,Milton,Kitchener,Waterloo,Cambridge,Guelph,London,Windsor,Niagara

ROCARGO EXPRESS
TRANSPORT COLETE 

Canada - România

519-745-5726 (fam.BURCĂ)

Acceptăm pachete până la 70lb. Orar: 3pm - 10pm

* Miercuri 25 iulie- Adormirea Sfintei Ana * Miercuri 1 august - Scoaterea Sf. Cruci * Luni 6 august - Schimbarea la Faţă a Domnului *

$1095

GRATUIT

BILUNAR
BI-WEEKLY

ZIARUL ROMÂNILOR DIN PROVINCIA ONTARIO, Canada - Ziar fondat în 4 octombrie 2007

Masgras Professional Corporation 
PERSONAL INJURY LAW

GEORGIANA MASGRAS B.C.L, LL.B, JD. 647.772.5067 and  519.208.0251

YOU DON’T PAY UNLESS WE WIN !

ISSN 1918-5693
FREE

Următorul număr apare în
9 August 2018

Anul XI - Nr.256
26 Iulie 2018

TV Box Android
Sales, set up, maintenance

416.800.0832

Wedding-$1500
Baptism-$900

Party-$500
Pictures & video included

519-594-1712
Bluray, DVD, Photo Booth, USB

VIDEO & PHOTO

519-781-2929

Servicii AUTO
MECANIC, ELECTRICIAN, VOPSITORIE 

Adresa: 76 Woolwich Street N (drumul spre aeroport) 
Breslau, Ontario.

Rom Car Automotive Service Center

Office in Kitchener-Waterloo, Toronto and Mississauga.
www.masgraslaw.ca

TABĂRA DE VARĂ A EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE

pag.13

ANDANTINO
MICII AMBASADORI AI PRIETENIEI

vor fi în Toronto, Oakville şi Niagara în August 2018 pag.10

Comunităţile Româneşti 
din Ontario
vă invită la

PICNIC
HAMILTON
Duminică 29 iulie ............ pag.4

LONDON
Sâmbătă 18 august ........ pag.6

TORONTO
Sâmbătă 18 august ........ pag.6

CÂMPUL ROMÂNESC
Duminică 19 august ....... pag.5
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Pt fiecare pacient nou oferim tratament gratuit de albire a dinţilor cu 
fiecare examinare şi curăţire a dinţilor – ofertă pe timp limitat.
Urgenţele şi pacienţii noi sunt oricând bineveniţi. Vizitaţi-ne în 
Belmont Village! 665 Belmont Ave.W. - www.yoursmilecentre.com

THE VILLAGE DENTAL CENTRE - Dr. SIMONA RUSU

519-745-6722, Kitchener, On, villagedental665@rogers.com

Cabinet stomatologic - oferim tratamente dentare variate şi de calitate pentru întreaga familie.

SIMONA CATRINA (1967-2017) In Memoriam

Academia de zevzeci

Adrian Florea
Real Estate Sales Representative

A Realtor - A Drone - A Home
Cell: 519-722-2545

Office: 519-744-7133
adrianflorea3@gmail.com

Oare de ce m-ai alege chiar pe mine din pleiada 
agenților imobiliari? Sună și te vei lămuri! Cei 
care au făcut-o știu deja răspunsul. Află și TU!

In Romania de azi, printre alte paradoxuri 
paguboase, am ajuns la o performanta 
de pomina: avem din ce in ce mai multi 
titrati si din ce in ce mai multi prosti de 
bubuie. La ora asta, numai cine nu vrea 
nu face facultate. Si cine n-ar vrea sa fie 
considerat intelectual? Aud zilnic, prin 
oras, pitipoance semidocte si cocalari 
agramati laudandu-se ca merg la facultate, 
la academie, la universitate. Sigur, prea 
putini la Medicina. Prea putini la o institutie 
serioasa, de prestigiu. Majoritatea, studiaza 
Dreptul, Comunicarea, Managementul, 
Psihologia, Teatrul sau Marketingul pe la 
cate-o facultate particulara dubioasa.

Sa nu ma intelegeti gresit, nu vreau sa supar 
pe nimeni, exista si facultati particulare 
foarte bune si acestea si-au dovedit rolul in 
dospirea intelectualitatii neaose. Dar multe 

scolicele de-astea acreditate cu pile (ca mai 
totul in tara asta) scot recolte intregi de 
papagali cu diploma. Ii cunoasteti, sunt de 
obicei genul arogant, vorbesc cu pleonasme, 
cacofonii si cuvinte despre care habar n-au 
ce inseamna, si in prea putine cazuri lucreaza 
pe specialitatea lor. O spun cu amaraciune, 
multi misuna chiar prin presa, reporterasi 
care se umfla in penele ciufulite cu licente 
pompoase, dar spun gogomanii la televizor. 
Toti fac facultati ca sa poata fi incadrati, 
conform nomenclatorului meseriilor, in 
functii ce necesita atare pregatire. In rest, ii 
doare-n cot.

Cunosc intamplator o persoana care tocmai a 
terminat o particulara (nu stiu cand, ca parca 
acum cateva luni o incepuse, dar ma rog), la 
profilul Relatii Economice Internationale – 
sau asa ceva. Avea trei examene pe an, si 
alea tip grila. Dar nu orice grila: inainte de 
testare, profesorii le dadeau o hartoaga cu 
toate intrebarile si raspunsurile din care era 
posibil sa se aleaga teme de examen. Deci 

ei invatau pe dinafara 100 de optiuni corecte 
(a, b, c, d sau toate cele de mai sus), dupa 
care bifau automat, la testul scris. Va dau 
cuvantul ca testarea la sala pentru permisul 
auto e examen de doctorat pe langa sesiunile 
unora dintre studentii patriei.

Asa apar promotiile de loaze, oameni cu 
CV-uri poleite care, cand deschid gura, te 
fac praf cu cate-o perla (doua, noua, o suta). 
Asa se explica faptul ca, desi majoritatea 
au si masterate (ca, unde-au terminat o 
facultate intr-un an jumate, ce-are daca mai 
fac si-un Master in trei luni?), dar robotesc 
in cu totul si cu totul alte domenii decat 
alea pentru care s-au pregatit (vorba vine). 
Fandosite cu facultati de psihologie sunt 
asistente de platou, mai pe romaneste dau 
din fund la emisiunile bulevardiere. Titrate 
care au absolvit cate-un Drept topaie pe 
langa roata de bingo sau pipaie jetoane prin 
cazinouri. Sau pur si simplu stau acasa, 
tolanite in vastele apartamente ale cate 
unui miliardar caruia i se face mila de sex-

appeal-ul lor.

Exista, printre impostorii astia, o patura 
anume, care ma scoate din sarite cat 
toti la un loc – cei care cotcodacesc: am 
studiat la Sorbona. Wow! Prostimea casca 
maxilarele, cu un respect incontrolabil. Pe 
urma, daca faci sapaturi (si faci, cand esti 
ziarist sau cand iti miroase ceva suspect), 
afli ca a facut o scolicica de vara aflata in 
acelasi campus cu Sorbona, cateva cursuri 
platite de tati-bogatanul, un fel de parodii 
dupa specializari celebre. Asa ne explicam 
si de ce multe individe umflate de bani si 
de ifose, care “au studiat la Sorbona”, vin 
acasa si deschid cafenele, spa-uri sau, repet, 
deschid conturile unui bou de miliardar.
In Romania, din pacate, CV-ul nu prea 
mai inseamna mare lucru. Atat de usor pot 
fi inflorite si masluite niste date, incat ma 
mir cu toata sinceritatea ca nu s-a acreditat 
pana acum nicio Academie de Pile si 
Aranjamente.

Simona Catrina

SIMPLY ELEGANTFlowers & More
1167 King Street East
Kitchener - N2G 2N3

ARANJAMENTE ŞI BUCHETE DE FLORI 
PENTRU DIFERITE OCAZII

Phone: 519-576-0306 MARIANA TUTUIANU

POZE, VIDEO
PHOTO BOOTH, DJ

MUZICĂ LIVE

SERVICII PROFESIONALE

519.594.1712 O ECHIPĂ DE PROFESIONIŞTI LA 
DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ
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KITCHENER

În 9 iunie 2018, asociaţia  
ARTA din Kitchener a aniversat 10 
ani de existenţă a Ansamblului de 
Dansuri ARTA, eveniment organizat 
pe proprietatea familiei Cătană Iosif 
şi Lidia, din localitatea Drumbo din 
Ontario, aflată la 30 de minute de 
Kitchener şi 90 de minute de Toronto. 
Un loc feeric, un adevărat parc cu 
aranjamente florale plantate de familia 
Cătană, familie care a primit cu mare 
drag pe cei peste 500 de români veniţi 
la această sărbătoare.
Asociaţia ARTA fondată în anul 2000 
este unica asociaţie care are şi o echipă 
de dansatori dotată cu două seturi de 
costume originale din Transilvania şi 
Banat. Aceste costume, o comoară 
pentru dansatori au fost cumpărate 
dintr-un grant oferit de Trilllium 
Foundation.
Echipa de dansatori are în prezent 20 de 
membrii activi care practică săptămânal 
sub conducerea instructorului Milivoi 
Vulpin. De asemenea s-a înfiripat pe 
lângă ansamblu, şi o trupă de copii.
În anul 2008 la iniţiativa lui Yotza 
Comenov, fondatorul şi coreograful  
ansamblului s-a înfiinţat această trupă 
de dansatori, care continuă să participe 
pe scena diferitelor festivalurilor 
multiculturale din Ontario, având un 
repertoriu variat din toate regiunile 

României.
De-a lungul a 10 de ani de existenţă, în 
echipa de dansatori s-au perindat peste 
60 de iubitori ai dansului. Cu această 
ocazie, Asociaţia ARTA a oferit fiecărui 
dansator implicat un certificat de merit.
Mulţumim trupelor de dans participante 
la sărbătoarea noastră, care au 
acceptat să fie alături de noi: ansamblul 
de dansuri Datina din Toronto, Doina 
din Hamilton, AROY şi Hi-Trend din 
Kitchener. Mulţumim de asemenea 
lui Vas Anton, unul dintre fondatorii 
asociaţiei care a acceptat sa ne fie M.C, 
voluntarilor din partea asociaţiei dna 
Ileana Palade şi Daniela Dicu, Ioana 
Jora, Elvira Bradea, Lucian Bradea şi 

Cristian Balasa.  Mii de mulţumiri dnei 
Alina Cristea care a venit cu roata 
olarului şi dnei Veronica Lupu (Face 
painting).
Sponsorii evenimentului au fost dna 
Luminita Mironescu, Ana Dumbrava, 
Livia Chira si Nick Isaila.
Am avut şi invitaţi din domeniul culturii; 
dna Magdalena Manea scriitor, dl 
Georgescu pictor şi poet, dna Gabriela 
Căşineanu scriitor, profesori ai şcolilor 
româneşti.
La această serbare câmpenească 
participanţii au putut savura specialităţi 
româneşti: sarmale, mititei, cârnaţi, 
langoşi, prăjituri. Au fost preparate 
pentru acest eveniment 3000 de 

sarmale şi 200 kg de carne de mititei de 
către voluntarii Mihaela Hozan, Elena 
Gorgea, Nelu Ember şi Codruta Moga. 
Banii obţinuţi din vânzarea mâncării au 
fost folositi pentru o cauză nobilă, dragă 
familiei Cătană, ajutorarea copiilor din 
Uganda.
Am avut ca invitat de onoare pe 
talentatul cântăreţ Grigore Zanfir, care 
a ţinut ringul de dans ocupat până pe 
înserat cu melodii şi cântece româneşti.
Dna Anca Toma Scarr a încântat 
sufletele de români cu un medalion de 
cântece de muzică uşoară românescă. 
Tinerii artişti Annamaria Toma, Roman 
Scarr, fraţii Ciobanu şi Tiffany Mareş au 
cântat pe scena evenimentului.
Cu această ocazie asociaţia ARTA 
a anunţat finaliştii concursului Cel 
Mai Bun Elev Român, un concurs cu 
tradiţie, câştigătorii fiind Tifanny Mareş, 
elevă în clasa a şaptea din Toronto, 
Alex Ciobanu, elev în clasa a cincea din 
Kitchener şi Bianca Georgescu elevă în 
casa a patra din Windsor.
Deşi departe de ţara de origine, românii 
din Canada duc flacăra românismului 
mai departe şi transmit generaţiilor 
viitoare tradiţiile şi bogăţia folclorului 
contribuind la păstrarea identităţii 
naţionale.

Paulina Popescu,
Preşedinte Asociaţia ARTA

Aniversarea de 10 ani a
Ansamblului de dansuri ARTA

KITCHENER
Cu ocazia Sărbătorii Zilelor Hramului 
Parohiei Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 
comunitatea noastră a primit în mijlocul 
său Icoana izvorâtoare de Mir ,,Iviron” 
din Hawaii, prezentă la slujbele arhierești 
săvârșite în aceste zile de către PS Ioan 
Casian, alături de un sobor de preoți. 
Sâmbătă 7 iulie, consemnăm hirotesirea 
în cadrul clerului minor la treapta de citeț 
a domnului Luca Lazăr, vrednic ostenitor 
și rugător, consilier al parohiei noastre. De 
asemenea, la sfârșitul Sfintei Liturghii au 
fost acordate Diplome de ctitorie pentru 12 
familii de ctitori ai parohiei, consilieri sau 
membrii parohiali.  
Mulțumim Maicii Domnului, Sfinților Apostoli 
Petru și Pavel patroni și ocrotitori ai noștri, 
dar și tuturor celor ce s-au ostenit la 
organizarea acestui eveniment, nu în ultimul 
rând Preasfințitului Părinte Ioan Casian al 
Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei 
căruia îi mulțumim pentru osteneală și 
bucuria de a fi împreună slujitori în aceste 
2 zile de sărbătoare, îi urăm mulți și buni 
ani în păstorirea dreptcredioșilor ortodocși 
români din Canada. 

Fr. Julian Stoica/ Pr. Iulian Stoica 
S.T.S. Peter and Paul Romanian Orthodox 
Church/Parohia Sfinții Apostoli Petru și 
Pavel 
Kitchener/Ontario, Canada. 
e-mail: fr.julianstoica@gmail.com 
Cell. (519) 240 6467 

Zilele Hramului Parohiei ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 
Kitchener, Protopopiatul Ontario

50 de ani de la înființarea parohiei - 7-8 iulie 2018



AGENDA ROMÂNEASCĂ 26 Iulie * Nr.256pag.4

A S I G U R Ă R I
* DE VIAŢĂ PE TERMEN SAU PERMANENTE
* MEDICALE VIZITATORI
* PENTRU BOLI CRITICE
* INCAPACITATE DE MUNCĂ TEMPORARĂ  
   SAU PERMANENTĂ
* ÎMPRUMUTURI BANCARE
   (MORTGAGE PROTECTION)

LIVIA CHIRA

GOLDEN LIFEFinancial Corporation

519-743-3031

555 Burnarmthorpe Rd.W, #305
416-620-0615

FLAV şi TERESA ONSEN

www.onsenhomes.com
teresa@onsenhomes.com

519-578-7300
Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.

Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !
De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Cu multă grijă şi povaţă, şi-a aflat românu’ casă.
Case vechi, sau case noi, sunaţi pe unul dintre noi !

De vindeţi sau cumpăraţi, de la noi multe aflaţi !

Vânzări şi
cumpărări de 

case în
KITCHENER
WATERLOO

CAMBRIDGE

Centrul Cultural Român Banatul de pe 2150 Bleams Road din Kitchener
OFERA SPRE INCHIRIERE spaţiu în cele două săli ale centrului pentru nunţi, 
logodne, botezuri, zile de naştere, aniversări, bridal shower, baby shower, pomeni, 
spectacole, strângeri de fonduri, întâlniri de afaceri, Christmas parties sau alte ocazii.
SALA MARE are o capacitate de
- 380 de persoane aşezate la mese şi
- 550 pe scaune pentru întâlniri sau spectacole.
SALA MICĂ poate acomoda
- 100 de persoane aşezate la mese şi
- 150 pe scaune pentru şedinţe sau prezentări.
Pentru mai multe informaţii sunaţi la:

519.570.0172

Centrul Cultural Român Banatul din Kitchener

OFERTĂ DE ÎNCHIRIERE

Prepar la comandă torturi, prăjituri de casă, pâine şi bucate tradiţionale: sarmale, 
cozonaci, pască, colivă, etc. Seriozitate şi punctualitate maximă. Nu ezitaţi să 
sunaţi şi să întrebaţi la numărul 416.356.3555 sau abartos2017@gmail.com

PRĂJITURI, TORTURI, PÂINE DE CASĂ, SARMALE, 
COZONACI, PASCĂ, COLIVĂ, ŞI ALTELE

OWNER-OPS
NEEDED

We are seeking experienced dedicated operators with cross 
border Reefer experience. In exchange we provide 24 hour 
catered dispatching, a tailored owner-op service where you 
finally earn what you rightly deserve. 
We currently operate within a 500 miles radius of Toronto, 
hauling with an average round trip rate of over $3.00/mile.
We accept any truck from any year, so long as your able to 
properly maintain your equipment, and provide solid uptime.
Bring your own truck and trailer and earn 87% of gross.
Bring your truck and use our trailer and earn 75% of gross.
Company Fuel Cards Provided.

Please contact George 647-539-1814

HAMILTON

KITCHENER
PICNICUL bisericii Sfântul Ioan Botezătorul

Duminică 22 iulie 2018, Biserica Sf.Ioan Botezătorul din Kitchener a organizat 
picnicul tradiţional. Datorită vremii nefavorabile, picnicul a avut loc în interiorul 
Centrului Cultural Românesc, în Sala Mică. 
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We offer specialized General Pediatric care for newborns and children ≤ 18 year-
old:
- Newborn care
- Pediatric consultations and follow-up visits for children and adolescents
- Annual check-up
- Vaccinations

Specialized Pediatric Rheumatology consultations and follow-ups for children and 
adolescents with the following conditions: 
- Juvenile idiopathic arthritis, spondylarthopathies, psoriatic arthritis etc
- Lupus, antiphospholipid syndrome, Raynaud’s
- Dermatomyositis, morfea, scleroderma, sarcoidosis, psoriasis and joints 
pain etc.
- Periodic fever syndromes (e.g. Familial Mediterranean Fever), recurrent 
pericarditis etc
- Inflammatory ocular diseases (uveitis) and of salivary glands (recurrent 
parotiditis, Sjogren), recurrent mouth ulcerations, chronic recurrent multifocal 
osteomyelitis etc
- Vasculitis (Henoch–Schönlein purpura, Bechet’s etc)
- Other musculoskeletal conditions (hypermobility syndromes, Ehlers-
Danlos, Marfan etc)

We welcome you at the new office located at 1807 Wonderland Road North in 
London, ON;
Phone: 519-474-7007; Fax: 1-888-920-5251
WE SPEAK ROMANIAN

GENERAL PEDIATRICS AND 
PEDIATRIC RHEUMATOLOGY 

CLINIC
DANIELA ARDELEAN
MD, PhD, FRCPC

Asistenţă legală pentru obţinerea:
Rezidenţa Permanentă în cazul în care aveţi 
educaţie şi experienţă de muncă pentru 
una din meseriile cerute în Canada, în una 
din Provincii, sau cu experienţă de muncă 
dobândită în Canada.
Rezidenţă Temporară - viză de muncă, 
studii, vizită
Obţinerea permisiunii de a angaja un 
lucrător străin - Labour Market Impact 
Assessment.
Servicii legale pentru familie – sponsorizări, 
aplicaţie umanitară, angajare de lucrători 
casnici.

Obţinerea cetăţeniei Canadiene.
Asistenţă legală în situaţii deosebite de 
refugiat, interdicţie de intrare, detenţie, 
aprobare de reintrare, reprezentare în 
instanţă.
Servim solicitanţi din: Ontario, Alberta, 
British Columbia, Quebec, Saskatchewan, 
Manitoba, New Brunswick, Newfoundland 
& Labrador, Nova Scotia, Prince Edward 
Island, Northwest Territories, Nunavut, 
and Yukon.
Vă economisim timp, şi fonduri!

immigrationtocanada@bellnet.ca
1-647-855-2112

CD IMMIGRATION & SETTLEMENT
vă oferă următoarele servicii:

De la noi întotdeauna plecaţi cu o maşină
Vă prezentăm specialiştii de la Service Auto

Avem maşini noi şi uzate în stoc
Vă putem aduce maşina acasă

Avem sală de aşteptare 
Suntem în business de peste 35 de ani

Oferim SHUTTLE local

CÂMPUL ROMÂNESC

de la Câmpul Românesc,
“Adormirea Maici Domnului”

19 August 2018, ora 10:00 am
A devenit o tradiţie frăţească de peste 50 de ani, ca toţi românii din zona 
oraşelor Toronto, Kitchener şi Hamilton, să se întâlnească în Prima Duminică 
după sărbătoarea “Adormirii Maicii Domnului” la Câmpul Românesc şi să se 
roage împreună la Capela “Sf. Maria”, iar apoi să se bucure frăţeşte la o serbare 
câmpenească găzduită de Asociaţia Culturală Română.
Un sobor de preoţi vor susţine slujba la Capelă, slujbă care va începe la ora 10:00 
am. Pe proprietatea Câmpului vă puteţi relaxa pe marginea râului pescuind, sau  
înotând în bazinul din parc, care vă aşteaptă.
Muzica, dansul popular, horele româneşti vă vor potoli dorul de petrecerile din 
România. Cântăreţi de marcă, grupuri de dansuri populare, artişti şi alte surprize 
vă vor face să vă bucuraţi de o zi la Câmpul Românesc.
Se vor servi contra cost, sarmale a la CR, mici, friptură, cârnăciori, salate şi alte 
mâncăruri specific româneşti.
Intrare în parc va fi $7.00 de adult şi $3.00 copiii sub 12 ani.
Vă invităm să participaţi la organizarea acestei sărbători anuale, tradiţionale, în 
acelaşi spirit de unitate frăţească şi creştinească şi cu toţii împreună să petrecem 
o zi pe an în unitate deplină.
Pentru informaţii ne puteţi contacta la Tel. 905-265-9884.
Pentru direcţie şi alte informaţii vizitati www.campulromanesc.ca

Sărbătoarea
HRAMULUI CAPELEI

de la Hamilton

Violeta Day 
Care

Grădiniţă cu Program Flexibil pentru copii de 
la 1 an pâna la 4 ani.

Tel. 519 894 6039
Email: violeta_sindile@yahoo.com
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Cu Un Partener
De Încredere:

cu aproape 30 ani de experienţă Financiară Canadiană:
-Planificaţi pensionarea în Canada
-Revizuiţi investiţiile, planul de grup şi insurance periodic!
-Aveţi o a doua opinie să:
       - Reduceţi Taxe, şi
       - Maximizaţi Dobânda primită
Vă ajutăm Activ şi Înţelept să vă 
păstraţi Investit şi Protejat prin:
TFSA (plan de economii fără taxe),
RESP (plan de Educaţie), RRSP (plan 
de pensionare), RIF, RDSP (plan de 
Dizabilitate - Guvernul contribuie 
până la 300%), şi alte investiţii în 
fonduri mutuale.

Tel: (519) 886 7300 ext 5               
lmironescu@mcwaterloo.on.ca

IMPORTANT! Am ajutat familii de români cu plan de handicap. Exemplu: 
În 2012, Guvernul Canadian a adăugat $13,500 la o contribuţie de 
$3,000 pentru un plan de Disabilitate (Registered Disability Savings 
Plan)! Ne face plăcere să vă ajutăm şi pe Dumneavoastră!

PROTEJAŢI-VĂ FINANCIAR 
VIITORUL, CU UN PLAN

SIMPLU ŞI CU RISC REDUS!
OFERIM 

CONSULTANŢĂ 
FINANCIARĂ GRATUITĂ!

Michael Ellis,
President, Investia 
Financial -Waterloo

Lumi Mironescu, 
BA, CIM, CC, 

Account Executive

EMIL BALEA B.Sc. Financial Security Advisor                                        
Insurance Broker, Membru ADVOCIS

INSURANCE                                      INVESTMENTS
- Life & Accidental Death                      - RRSP / RESP / TFSA
- Disability & Critical Illness                 - Segregated Funds 
- Mortgage & Credit Protection           BANKING 
- Health and Dental                                - Mortgages & Loans
- Travel / Visitor                                     - Lines of Credit 

519-781-2069

EmilBalea@insurefinancial.ca

TORONTO
Biserica

“Sfântul Ioan Evanghelistul”
vă invită la
PICNIC

Sâmbătă, 18 August 2018, de la ora 11:00 am, 
Va avea loc în Simeon Park, 13190 
Woodbine Ave., Gormley, ON, L0H 1G0. 
Intrarea este la vest de Woodbine Ave., 
între Bethesda Side Rd. și Cedar Ridge 
Rd.
 
Amplasamentul pentru picnicul nostru este 
în partea stângă a piscinei, imediat după 
intrarea în parc.

Vă aşteptăm să petrecem o zi împreună, 
într-o atmosferă românească, cu mici, 
bere şi alte produse culinare. Oricine 
doreste sa completeze meniul cu produse 
preparate acasa, mai ales garnituri, salate 
sau dulciuri, este binevenit.

Parcul oferă facilităţi pentru toate vârstele: 
terenuri de tenis, fotbal, volei, baschet, 
piscină pentru copii şi adulţi, spaţii de 
joacă şi plimbări pe malul lacului. Intrarea 
în parc costă $5/maşină.

Donațiile dumneavoastră vor fi folosite 
pentru viitorul lăcaș al bisericii noastre.
Rev. Fr. Stefan Morariu 647-271-6161

Rev. Fr. Antonel Dumitru 416-953-5449
_________________________________

Biserica Sf. Ioan Evanghelistul / St. John 
the Evangelist Church
100 Old Orchard Grove, Toronto, ON, 
M5M 2E2
www.sfioanevanghelistul.ca

LONDON

Romanian Club of London (RCL) 
sau Clubul Românilor din London 
este o organizaţie non-profit care 
s-a înfiinţat în urma şedinţei de 
constituire din 22 aprilie 2018. RCL 
este o inițiativă culturală, socială 
și educațională, fără apartenență 
politică sau religioasă, care își 
propune să promoveze elementul 
românesc, să îl păstreze și să îl 
integreze în realitatea canadiană. 
RCL urmăreşte sprijinirea 
comunicării si întrajutorarea 
membrilor comunitătii româneşti din 
London, ON şi împrejurimi, precum 
şi facilitarea comunicării culturale 
româno-canadiene şi promovarea 
valorilor spiritualităţii româneşti în 
spaţiul Canadian.
Organizaţia are drept obiective:
- Ajutarea membrilor comunităţii 
prin asigurarea accesului direct la 
diverse informaţii socio-economice, 
financiare, culturale, referitoare la 
emigrare şi integrare în societatea 
canadiană;

- Sprijinirea noilor emigranţi în 
integrarea lor cât mai rapidă şi 
eficientă în viaţa canadiană;
- Organizarea de activităţi sociale, 
culturale, educative şi sportive;
- Promovarea limbii şi a culturii 
române în cadrul comunităţii române 
din London, ON şi împrejurimi;
- Consolidarea relaţiilor din interiorul 
comunităţii române prin organizarea 
de spectacole, petreceri şi 
evenimente sportive;
- Încurajarea legăturilor dintre 
comunităţile române din Canada şi 
favorizarea cunoaşterii reciproce 
cu alte comunităţi etnice si culturale 
locale.

Evenimente trecute:
4 si 18 mai 2018 - Cafeluţa de vineri
2 si 16 iunie, 14 iule 2018 - Cafeluţa 
de weekend
9 iunie 2018 - Escapade Pictante: o 
după-amiază de pictură recreativă
24 iunie 2018 - Ziua Universală a Iei: 
o serbare câmpenească şi celebrare 

a frumosului port românesc

Evenimente viitoare:
18 august 2018: Picnic românesc la 
Mount Bridges
Octombrie 2018: Escapade Pictante 
(O după amiază de pictură recreativă 
pt tineri şi adulţi)
Noiembrie - Decembrie 2018: 
Romania 100 (serbarea zilei 
României şi aniversarea a 100 de ani 
de la unire)
Decembrie 2018: Sărbători de iarnă 
---> sesiune de bricolaj pt copii
Decembrie 2018: Revelion 2019

Pentru a ne contacta puteţi să ne 
trimiteţi un email ( ro.club.info@gmail.
com) şi un membru al executivului 
RCL vă va răspunde prompt. De 
asemenea ne puteţi vizita pe pagina 
web (www.romanian-club-london.
ca) şi pe pagina de facebook (www.
facebook.com/ro.club.london).

Comitetul Asociaţiei

Clubul Românilor din London
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OAKVILLE
Sâmbătă 23 iunie 2018, cei care nu s-au 
speriat de ploaie şi au venit pe proprietatea 
bisericii “St.Peter şi Paul” din Oakville au avut 
parte din nou de un program în care costumul 
popular şi mai ales ia românească au fost în 
centrul atenţiei.
Participanţii veniti din Halton, Toronto sau 
Newmarket au avut ocazia de a vedea ii 
vechi din colecţii personale şi de a le asculta 
poveştile.
O parte din elevii participanţi la Cursul de 
Cusături Tradiţionale româneşti în anul şcolar 
2017-2018 au avut ocazia să-şi expună şi ei 
lucrările.
Copiii au avut ocazia să se bucure de 
atelierele de cusut (cu Mihaela Năstase), 
de modelat în lut (cu Anca Visca), de pictură 
pe sticla (cu Veronica Lupu) sau de Roata 
Olarului (cu Alina Cristea).
Pe parcursul zilei am avut parte de muzica 
lui Grigore Zanfir şi dansurile populare ale 
grupului AROY din Kitchener.
Încurajaţi de muzică şi de prestaţia liceenilor, 
invitaţii s-au pus pe dans.
Oaspeţii noştrii au avut posibilitatea să se 
bucure de produse de la Magazinul Carpaţi 
din Mississauga, Magazinul Andybela din 
Ancaster sau de produsele ‘Inşir-te-Mărgărit’, 
prezentate de Irina Holic din Toronto şi de 
micii Mihaelei Gordan (Oakville).
Mulţumim oaspeţilor noştrii, mulţumim 
sponsorilor ‘Vorbesc Româneşte’ (pe care 
îi puteţi vedea pe website), mulţumim 
voluntarilor inimoşi şi vă aşteptăm la 
următoarea ediţie a Sărbătorii Iei, Oakville 
2019.

Octavian Nastase

Sărbătoarea Iei Oakville 2018
- şezătoare organizată de Vorbesc Româneşte -





5

September 1-2, 2018 // Kitchener, Ontario, Canada
Celebrating 50 years of Romanian Song, Dance, Sport, and Food

Pret de intrare: 
Sambata, Septembrie 1
Spectacol artistic $50 de persoana  
(Cash bar, mancare - contra cost!) 
Copii 8-18 ani $25

PRET SPECIAL!
Spectacole, SAMBATA si DUMINECA - PACHET: 

$100 de persoana // Copii 8-18 ani $40 de persoana

Duminica, Septembrie 2  
Spectacol de gala $75 de persoana  
(inclusa cina!, Cash bar!) 
Copii 8-18 ani $35

Biletele sa pot procura inainte de Festival la:  
519 570-0172 | gulman@sympatico.ca
2150 Bleams Road, Kitchener, Ontario | 519.570.0172

festivalul bĂnĂŢean
50thAnniversary

Sambata Septembrie 1 10 a.m. - 4 p.m. 
//Turneu de fotbal, expozitie de ie si lucruri manuale Romanesti  
•  Specialitati Romanesti (mititei si carnati la gratar, salata,  

cartofi prajiti... contra cost!) / Cash bar! Intrarea gratis!

Sambata Septembrie 1 / $50 / 7:00 p.m.
//Spectacol Artistic 
 •  Ansamblul Folcloric “TIMISUL” din Timisoara cu Solisti vocali,  
Felicia Stoian, Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau 

• Mancare, specialitati Romanesti - contra cost! / Cash bar!
Duminica, Septembrie 2 / $75 /  5:00 p.m. 
//Spectacol De Gala  
• Ansamblul Folcloric “Timisul”, Solistii vocali Felicia Stoian,  
Ioan Surdu, Alexandra Iacob, si Denis Bizau 
•  Grupurile de FOLCLOR 

“Banatul” New York, “Doina” Hamilton, “Arta” Kitchener,  
“Hi Trend” Kitchener, “AROY Kitchener”, si “RCA Banatul” Kitchener

• Concursul traditional “Miss Banat” / Inclusa cina! Cash bar!

Societatea Culturala Romana “Banatul” va invita  
la Editia Aniversara a 50 de ani de la infintare.

Program aniversar de doua zile cu invitati special:
Ansamblul Folcloric “Timisul”  

si solisti vocali din Timisoara, Romania. 
Programul va fi transmis direct in Romania cu asistenta echipei  

de la TV Timisoara prezenta la Festivalul Aniversar.
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ILIE BADINIAuto Instructor
ŞCOALĂ DE ŞOFERI  vă asigură:
-curs întreg la sfârşitul căruia veţi beneficia de 
certificatul pentru asigurare.
-ore private în maşină
-cursuri de pregătire pentru cei în vârstă
-îndelungată experienţă în pregătirea celor cu 
dezabilităţi
Având 14 ani experienţă în domeniu, suntem 
specializaţi în a pregăti pe cei care nu au condus 
niciodată sau cei care au întâlni dificultăţi în a 
învăţa să conducă. Pentru urgenţe, examenele se 
pot susţine în Stratford unde nu este autostradă, 
Woodstok, Brantford sau Guelph.

519-635-7711
www.autodrivingschool.ca

MTO APPROVED

TORONTO
Dragi români din Toronto, GTA și Niagara,
Minunații copii din ansamblul artistic ANDANTINO 
din București-România, au un “obicei” tare 
frumos, ce este primit cu bucurie în toată lumea: 
în fiecare an merg în turnee de spectacole într-o 
altă țară, să ducă vestea PRIETENIEI.După ce 
au cântat și s-au plimbat până acum, în peste 20 
de țări din trei continente (Europa, Africa și Asia) 
urmează cel de-al IV-lea continent, cel American, 
aici la noi, în frumoasa și ospitaliera CANADA. 
Aici vor susține CONCERTE absolut GRATUIT 
pentru românii din diaspora. Îi veți putea vedea la 
“lucru”, îi veți putea onora cu prezența voastră  și 
aplauda la : TORONTO, OAKVILLE şi NIAGARA 
Iar pentru că distracția este ingredientul principal 
al unei tabere, Ansamblul de copii ANDANTINO 
a decis să petreacă vara alături de noi, dar nu 
oricum, ci ca MICI AMBASADORI AI PRIETENIEI.
Drept pentru care, ca orice ambasador care se 
respectă, ne-a adus un dar (de fapt 3): un concert 
absolut GRATUIT pentru comunitățile românești 
din Toronto (Richmond Hill), Niagara și Oakville. 
Puteţi afla multe detalii despre ANDANTINO 
și turneele lor accesând www.andantino.ro și 
bineînțeles pe Facebook: Ansamblul artistic de 
copii Andantino.
Programul concertelor este următorul:
Duminică, 5 August, ora 6 pm:
Saint George Centre, 9116 Bayview Ave., 
Richmond Hill, L4B3M9 (mulțumim domnului 
Adrian Calagiu);
Vineri, 10 August, ora 4:30 pm:
Simcoe Park, Niagara-on-the-Lake (mulțumim 
Romanian Community of Niagara și doamnei 
Ruxandra Nicolescu)
Sâmbătă, 11 August, ora 11:30 am: 
St. Paul’s United Church, 454 Rebecca St., 
Oakville (mulțumim “Vorbesc Românește”).

Calde mulțumiri sponsorilor, care au făcut posibile 
excursiile locale: Dr. Radu Elias, York Reno 
Pro (Cosmin Ardelean), ZoZZo Development, 
Apostolachi Adam (Mortgage Broker), Liviu Bejan 
(Insurance Broker), Radu Burlacu (Real Estate 
Broker), Matteo Renovations LTD (Claudiu 
Cărbunaru), Liviu Purdea (Real Estate Sales 
Representative), Nord Electric Inc., si www.
andybela.com (Diana Chiru).

În rest…promitem să ne distram. Și copiii 
din România și cei din Canada sunt extrem 
de încântați să se cunoască și să petreacă o 
bucățică de vacanță de vis.

Echipa RAINBOW CC.

ANDANTINO
MICII AMBASADORI AI PRIETENIEI

vor fi în Toronto în August 2018
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BERBEC (21 martie - 19 aprilie)
Sanatate: Orice abuz, orice abatere în 
ceea ce priveşte regimul de viaţă, poate 
lasa urme. Dragoste:Apar noutăţi în viaţa 
sentimentală ce te determină să visezi până 
departe. Financiar: Faci mari eforturi ca sa 
gestionezi resursele financiare aşa cum se 
cuvine.

TAUR (20 aprilie - 20 mai)
Sanatate: Se aud vesti de vindecare, de 
ameliorare a unor probleme mai vechi. 
Dragoste: Dragostea cere multe eforturi, 
nimic nu evolueaza de la sine. Financiar: 
Depinzi de plata unor rate urgente sau 
de achitarea mai multor datorii în acelaşi 
timp.

GEMENI (21 mai - 21 iunie)
Sanatate: Esti predispus la disfunctionalitati
ale organelor genitale. Dragoste: Eşti 
printre cei mai puţin norocoşi în iubire, 
poate fi chiar una din cele mai sumbre 
perioade ale acestui an. Financiar: Vei fi 
în fata unei afaceri noi, a unei investiţii de 
succes, a unor achiziţii pe care le pregateşti 
de multa vreme.

RAC (22 iunie - 22 iulie)
Sanatate: Cheltui ceva bani pentru sanatate, 
dar e în avantajul tau, nu trebuie sa te 
gândeşti la sumele care se duc. Dragoste: 
Se ştie cât eşti de emotiv, iar dragostea 
te face si mai sensibil, si mai vulnerabil. 
Financiar: Banii sunt un punct sensibil, nu 
s-ar putea spune ca o duci prea bine.

LEU (23 iulie - 22 august)
Sanatate: Te afli sub o aripa protectoare 
ce te tine departe de orice boli majore. 
Dragoste: Când vine vorba de iubire, 
aproape ca nu vrei sa discuţi despre viaţa ta 
sentimentala, deoarece nu pare sa fie atu-
ul tau forte. Financiar: Banii sunt un punct 
fragil al acestei perioade.

FECIOARA (23 aug. - 22 sept.)
Sanatate: Exista riscul unor accidente 
cauzate de graba. Dragoste: Relaţia 
evolueaza foarte bine, formaţi un cuplu 
bine închegat care face furori pe unde 
trece. Financiar: Economia e cuvântul de 
ordine pentru ca treci printr-una din cele 
mai restrictive perioade ale anului.

BALANTA (23 sept. - 22 oct.)
Sanatate: Ceea ce alegi acum va avea 
efecte pe termen lung, poate îsi va arata 
urmarile abia la anul. Dragoste: Viaţa de 
cuplu e frumoasa, încât e o placere sa stai 
cu cel drag cât mai mult timp. Financiar: 
Banii sunt motivul multor conflicte, pentru 
ca obţii pâna la urma ceea ce vrei, dar 
numai dupa o lupta serioasa cu obstacolele.

SCORPION (23 oct. - 21 noi.)
Sanatate: În acest interval poţi avea unele 
probleme de sanatate la nivelul rinichilor. 
Dragoste: E vremea iubirilor împartaşite, 
când poţi trai momente magice alaturi de 
persoana draga. Financiar: Nu te hazarda 
în afaceri sau împrumuturi cu bani promişi.

SAGETATOR (22 noi. - 21 dec.)
Sanatate: Poţi avea unele probleme cu 
sistemul nervos. Dragoste: Pe umerii 
tai cad, acum, alegeri grele cu privire la 
viitorul relaţiei. Financiar: Riscul trece prin 
bugetul tau si lasa urme greu de reparat, 
dar la originea acestui dezechilibru pare sa 
fie o intenţie mincinoasa.

CAPRICORN (22 dec. - 19 ian.)
Sanatate: Ai nevoie de relaxare. Prea 
multa încordare nu îţi face bine. Dragoste: 
Gelozia sau egoismul nu te lasa în pace 
iar atitudinea ostila pe care o abordezi în 
iubire strica atmosfera de cuplu. Financiar: 
Banii nu sunt una din preocuparile tale de 
baza acum.

VARSATOR (20 ian. - 18 feb.)
Sanatate: Apar mici probleme de sanatate, 
dar sunt total nesemnificative. Dragoste: 
Vei fi nemulţumit de partenerul de viaţa si 
îl vei critica non-stop, ceea ce va genera 
certuri violente. Financiar: Vei avea o 
creştere a câştigurilor si asta te va ajuta sa 
faci fata tuturor cheltuielilor.

PESTI (19 februarie - 20martie)
Sanatate: Problemele de sanatate au 
rezolvare daca te informezi mai mult, daca 
ceri opinii avizate. Dragoste: Ti-au cazut 
ochii pe o persoana deosebita, care ti-a 
atras atenţia, si te gândeşti din ce în ce mai 
des la ea. Financiar: Fii mai cumpatat, eşti 
predispus spre excese.
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GEORGIA O călătorie prin 
locuri mai puţin bătute

Ideea de călatori în acestă ţară cu un aer 
misterios, post-sovietic, a venit dintr-o 
discuţie cu un prieten, dar m-a atras pentru 
că nu ştiam nimic despre ea şi nu am fost 
niciodată în acest colţ de lume, Caucaz. 
Aşadar, am cumpărat bilete din Bucureşti la 
Tblissi, cu escală la Atena, zbor realizat de 
Aegian Airline, singurul dezavantaj, fiind 
zborul de noapte. De fapt, aproape toate 
avioanele zboară noaptea din acestă ţară.
Hotelurile le-am rezervat prin booking.
com, majoritatea dintre ele având şi micul- 
dejun inclus, iar pentru deplasarea de la un 
oraş la altul am folosit taxiul.
Georgia este o ţara necunoscută, cu 
peisaje grandioase, între munte şi mare, în 
Caucazul de Sud. Plimbându-te pe străzile 
oraşului vechi, respiri un aer oriental sub 
balcoanele colorate şi iţi rămâne în minte 
mirosul edenic de smochini înfloriţi. Situat 
pe vechiul drum al mătăsii, Tbilissi este un 
pod peste două lumi şi două continente, 
Europa şi Asia.
Oraşul are o frumuseţe deosebită, fiind 
aşezat pe malurile rîului Koura, înconjurat 
de munţi magnifici din trei părţi.
Tbilisii a fost ars în întregime de Perşi 
la sfârşitul secolului 18, fiind refăcut în 
perioada ţaristă. Astfel, construcţii tipice 
din epoca Uniunii Sovietice, se amestecă cu 
interesantele clădiri medievale.
Centrul oraşului nu este mare şi se poate 
parcurge uşor pe jos. Am folosit metroul, 
adânc săpat în mijlocul oraşului şi care este 
foarte ieftin, 0.5 lari (25 cenţi). Am întâlnit 
turişti ruşi şi polonezi, atraşi de preţurile 
mici. Bineînţeles că am văzut şi două femei 
de etnie romă, vindeau pantofi la gura 
metroului.
Tbilissi este celebru mai ales pentru 
superbele balcoane din lemn sculptat, fiind 
într-o stare degradată în cartierul vechi şi 
unele chiar gata să cadă. Alexandre Dumas, 
în cartea sa “Voyage au Caucase” aminteşte 
despre băile persane cu apă sulfuroasă, iar 
Puskin vorbeşte despre băile turceşti.
Aleea Rsustaveli este un fel de Champ-
Elysées local, unde se află Opera şi Muzeul 
naţional, care oferă panorama culturii 
antice, cu statui din aur, figurine, coroane 
ale triburilor antice, pîna în epoca modernă 
a Georgiei, precum şi în perioada ocupaţiei 
sovietice. Aici sunt expuse ramăşiţele 
omului modern datînd de aproape 2 
milioane de ani. Exponatele sunt explicate 
în limba engleză, care este un lucru lăudabil.
Istoria veche a Georgiei i-a inspirat pe 
argonauţi. Legenda spune că Colchis, care 
locuia în Georgia, poseda un berbec cu lănă 
de aur, iar Iason şi argonauţii au fost trimişi 
să o aducă în Grecia.  Lâna de aur repezenta 
simbolul bogăţiilor din ţările  de est, la care 
rîvneau elenii. Căutătorii de aur puneau 
nişte lână în rîurile cu nisip aurifer, pe care 
o punea la uscat ziua şi adunau aurul, după 
ce o scuturau bine. Iason ar fi întâlnit-o pe 
Medeea, prinţesa georgiană.
În anul 2014 a avut loc o teribilă inundaţie 
în Tbilissi, care a ucis sute de animale şi 20 
de persoane. Un tigru evadat din grădina 

zoologica a omorît un om.
Fortăreaţa Narikala există încă din secolul 
4, iar în mijlocul ei se află biserica Sf. 
Nicolae. Puteţi ajunge acolo cu telefericul.
Biserica ortodoxă Sameba sau Sfânta 
Treime, construită din piatră albă este cea 
mai mare şi cea mai frumoasă din oraş, 
mai ales din exterior, construită în 2004, 
reprezintând renaşterea spiritualitaţii 
georgiene, după decenii de oprimare 
sovietică. A fost construită cu donaţii 
private şi este una dintre cele mai mari 
biserici din Europa de Est.
Statuia Kartlis Deda, mama Georgia, 
reprezintă o femeie îmbrăcată în costum 
georgian tradiţional, care are o cupă de vin 
într-o mîna şi sabia în cealaltă, pregătită 
pentru duşmani. Protectoarea oraşului 
veghează peste locuitorii ei. Se ajunge 
acolo pe jos, traversând grădina botanică, 
sau cu telecabina.
Ceasul aplecat există din 2010 şi a fost 
construit din materiale vechi, care îţi oferă 
un mini-show în fiecare zi la ora 12 şi ora 19. 
Un bărbat întâlneşte o fată, se căsătoresc, au 
copii şi apoi mor - ciclul vieţii.
Podul păcii, monument modern, datează 
din 2009, după conflictul cu Rusia, fiind 
un pod simbolic, care face legătura dintre 
vechiul oraş şi viitor.
Noul teatru face parte din arhitectura 
futuristă, un fel de şurub din sticlă şi 
metal, care se strecoară sub picioarele 
parlamentului. Micile străzi din centrul 
istoric au un farmec aparte şi la fiecare 
intersecţie apare cîte o biserică, o casă în 
ruină sau o nouă construcţie ultramodernă.
Două, trei zile sunt suficiente pentru a 
descoperi toate secretele capitalei.
Tbilissi este alimentat de izvoare de apă 
caldă, care ţîşnesc direct în plin centru al 
capitalei. Puteţi închiria o sală privată la 
băile sulfuroase. Pentru 40 de lari (18 euro) 
aveţi un mic salon cu toaletă şi piscină cu 
apă termală, numai pentru dvs., pentru o 
oră, udată cu un pahar de vodcă. Tbilissi, 
în limba georgiană înseamnă cald. Regele 
care vîna pe aceste ţinuturi a fost surprins 
să vadă că un fazan pe care îl împuşcase, a 
căzut într-un izvor de apă fierbinte şi a ieşit 
gata fiert. Fazanul face parte din emblema 
oraşului Tbilssi.
De la Tbilssi am făcut o călătorie în mica 
localitate Mtskheta, clasată ca patrimoniu 
mondial UNESCO, aflată numai la 20 km 
de capitală. Oraşul este fosta capitală a 
Georgiei şi cunoscut a fi leagănul religiei 
creştine în Georgia. Atracţia principală este 
catedrala Svetitskhoveli (Stâlpul vieţii), 
construită în 1010 pe locul primei biserici 
din Georgia. Aici  au fost încoronaţi, 
căsătoriţi şi apoi îngropaţi regii Georgiei. 
Legenda spune că evreul Elioz, care locuia 
la Mtskheta, a fost martorul crucificării 
lui Isus în Ierusalim şi care ar fi  cumpărat 
de la un soldat roman, tunica lui Isus,  pe 
care a adus-o în Georgia. Sora sa, Sidonia, 
de religie creştină, l-a aşteptat la poarta 
oraşului. De îndată ce a atins tunica a murit 
de emoţii şi a fost îngropată în grădina 
regală. În 326 regele Mirian a construit 

prima biserică din lemn pe mormântul ei. 
Oamenii au văzut deja o minune, lucrătorii 
nu puteau să taie un copac care crescuse 
pe mormântul ei. Numai după o noapte de 
rugăciuni făcute de Sfânta Nino, oamenii au 
putut să doboare copacul.
Vaticanul sau Atosul Georgiei se află la 
Mtskheta, locul unde creştinismul a devenit 
religie de stat în 337.
Pentru a ajunge aici se poate lua o 
marshrutkas de la staţia de metrou Didube 
din Tbilisi, legăturile sunt frecvente şi un 
transport costa 1 lari de persoană.
Tot aici se poate vizita mănăstirea Jvari, 
una dintre cele mai vechi din Europa, încă 
funcţională, construită în sec 6 pe vârful 
unui deal, de unde se poate admira un 
peisaj fantastic şi se pot zări până şi munţii 
Caucaz. În general intrarea la biserici este 
gratuită în Georgia dar, atenţie, cum vă 
îmbracaţi. Femeile trebuie să poarte rochie 
sau fustă, capul acoperit, nu pantaloni. Iar 
bărbaţii pantaloni lungi.
Din Mtskheta am făcut o excursie cu 
taxiul la Gori, oraşul lui Stalin. Aici am 
vizitat cetatea troglodită din Ouplistsikhe, 
patrimoniu mondial UNESCO care 
conţine peste 700 de peşteri, din care nu 
au mai rămas decât 150,  unde se pot vizita 
construcţii datând din epoca de fier, 1650 
înainte de Christos. Tăiată în piatră de 
nisip, acest oraş, cu chilii, altare, capele cu 
picturi murale, farmacie, pivniţă pentru vin 
care se întinde pe 8 hectare au supravieţuit 
milioanelor de oameni care au locuit aici, 
eroziunii, cutremurelor, fiind un exemplu 
de arhitectură păgână şi creştină.
Legenda spune că cetatea ar fi fost construită 
cu sclavi cărora li se dădea unelte din aur 
acoperite cu fier. Când uneltele erau uzate 
de atâta muncă, şi apărea aurul, sclavul 
îşi recăpăta libertatea. Cetatea a avut o 
importanţă  comercială şi strategică, un loc 
ideal pentru caravane şi un loc de refugiu. 
Aici au fost descoperite cisterne de apă, 
cuptoare de pâine, unelte pentru fabricarea 
vinului.
Sinistrul muzeu dedicat lui Stalin care era 
georgian, găzduieşte fotografii, hârtii, arme, 
cadouri diplomatice. Aici am văzut şi un 
tablou făcut din frunze de tutun, creaţia lui 
Eugen Costache oferit de bolşevicii români 
lui Stalin. În 2011 statul georgian a răsturnat 
statuia tiranului mustăcios din piaţă, spre 
nefericirea locuitorilor care protejează încă 
numele copilului patriei.
Stalin, monstrul rece, a condus Uniunea 
Sovietică între 1929 şi 1953. Stalin s-a 
născut la Gori, tatăl său fiind un cizmar 
alcoolic şi violent care îşi bătea soţia. La 16 
ani este trimis la un seminar pentru a deveni 
preot. Cinci ani mai târziu a devenit ateu 
şi marxist. Sub numele de Koba, începe 

o carieră de agitator, organizând greve. 
În 1905 îl cunoaste pe Lenin în Finlanda. 
De cinci ori evadat din Siberia acest 
revoluţionar profesionist a adoptat  numele 
de Stalin “omul de fier”.
Când s-a declanşat revoluţia, Stalin se afla 
la St-Petersburg. În 1918 având ordin să 
colecteze grâul ţăranilor, dă foc la satele 
recalcitrante şi împuşcă locuitorii. În 1929 
este stăpânul Kremlinului şi conducătorul 
mişcării comuniste internaţionale. Perfect 
leninist, Stalin va guverna după principiile 
mentorului său: un partid unic, şef unic, 
lichidarea opozanţilor. Când împlineşte 50 
de ani este numit tatăl poporului, crează 
cultul personalităţii şi este venerat ca un 
dumnezeu pe pământ. Uniunea Sovietică a 
devenit în timpul său o mare închisoare în 
care a guvernat teroarea.
Vestul a câştigat războiul contra lui Hitler 
cu Stalin, fiind un paradox al istoriei.
Fiica lui Stalin, Svetlana a murit în USA 
la virsta de 85 de ani după ce a părăsit 
Uniunea Sovietică în 1967. Numită mica 
prinţesă a Kremlinului a fost o celebritate 
în USRR, unde mii de ruşi şi-au botezat 
fetele cu numele de Svetlana, în onoarea 
ei. Ea a devenit profesor de engleză şi 
literatură rusă, traducător literar. Mama ei 
s-a sinucis când ea avea numai 6 ani. Când 
s-a îndrăgostit la 17 ani de un cineast evreu 
cu 24 de ani mai în vârstă decât ea, Stalin 
l-a trimis pe acesta în Siberia. Căsătorită 
de mai multe ori, reuşeşte să evadeze din 
USRR cerând azil la ambasada USA în 
New Delhi.
Stalin a fost un caz psihiatric atins de isterie 
şi idea persecuţiei, o brută semianalfabetă 
coborâtă din munţii Caucaz. El însuşi 
spunea “Nu am ]ncredere în nimeni, nici 
chiar în mine”. Stalin avea o înclinaţie 
spre sadism. Şi-a arestat propriul medic 
de familie. Chiar la înmormântarea lui, din 
cele cinci milioane de admiratori care au 
venit să se închine, 1500 au murit sufocaţi, 
ca un ultim omagiu. 
După unii, Stalin a ordonat moartea a 20 
de milioane de persoane. Una din primele 
victime a fost ţăranul care refuza să se 
colectivizeze. Între 1929 şi 1933 a expulzat 
10 milioane de ţărani în gulag, pe care 
i-a ucis mai târziu. Un alt genocid a fost 
foametea provocată deliberat în Ukraina 
între 1923-1933, care a făcut 8 milioane 
de victime. Între 1937-1938, 700.000 de 
oameni au fost executaţi fiind consideraţi 
duşmani ai poporului: polonezi, nemţi, 
coreeni, ceceni, cazaci.
Alexandar Soljeniti, celebru dizident 
sovietic care a petrecut mulţi ani în gulag, 
a afirmat că Stalin a făcut 66 de milioane 
de victime.
Va urma

Paulina Popescu,
Kitchener
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Tabăra de vară „Sfântul Antonie cel 
Mare” a Episcopiei Ortodoxe Române 
cu sediul la Vatra Românească, a 
ajuns deja la a treia ediție. Locația 
taberei a fost atent aleasă de preoții 
Episcopiei noastre încă din anul 2015, 
pentru a aduce împreună omul, natura 
și divinitatea. Într-un cadru mirific, la 
mănăstirea “The Valley of the Mother of 
God” de lângă Mono, ON, s-au adunat 
anul acesta 58 de copii proveniți din 
parohiile noastre din Ontario, dar și din 
New Brunswick. Tabăra s-a desfășurat 
între 1 și 7 iulie sub îndrumarea 
directorului de tabără, preotul Florian 
Ene de la parohia “Sfinții 40 de Mucenici” 
din Aurora și cu participarea părintelui 
protopop Ionuț Maerean de la parohia 
“Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener. 
În deschiderea taberei am avut parte 
de o frumoasă atmosferă creată de 
părinții copiilor la un BBQ de Canada 
Day. Seara s-a încheiat cu o frumoasă 
surpriză: un foc de tabără și foc de 
artificii. Fiecare zi ce a urmat a fost plină 
de activități educaționale și a avut o 
tematică anume: respect, compasiune, 
dragoste, iertare, curaj și altruism. 
Fiecare zi și fiecare masă a început 
și s-a terminat cu rugăciunea rostită 
de copiii care s-au arătat extrem 
de interesați și de orele de religie. 
Mâncarea gătită, meniul sănătos ales 
cu grijă, deserturile preferate ale copiilor 
și atmosfera frățească din timpul 
meselor supravegheate de doamna 
Mariana Bădescu din Aurora, au făcut 
copiii să se simtă ca acasă, mai ales că 
au fost cazați într-o clădire nou-nouță, 
cu aer condiționat și baie cu duș în 
cameră. Somnul dulce le-a fost vegheat 
de cea mai îndrăgită voluntară, Maria 
Pop din Kitchener. Copiii au învățat 
dansuri folclorice sub îndrumarea 
instructorului Ion Cornea venit din 
Kitchener, au participat la orele de Artă 
sub îndrumarea doamnei Oana Mitsuk 
din Aurora, au învățat și intonat imnul 
României, au participat la activități în 
natură și drumeții prin pădure conduși 
de Anamaria Teodorescu din Kitchener, 
au jucat fotbal, volei, basketball, 
badminton, tenis de masă, foosball, 
biliard, etc. Zilele toride de vară au 
fost stinse cu „water balloon games”. 
Meșteșugul olăritului sub îndrumarea 
doamnei Alina Cristea din Kitchener a 
fost cu siguranță o activitate îndrăgită 
de toți copiii. După ziua de miercuri,în 
care copiii au practicat postul, a urmat 
Taina Spovedaniei, iar joi de dimineață 
au primit Taina Împărtășaniei în cadrul 
Sfintei Liturghii. Tabăra s-a încheiat cu 
un “Talent Show” și un foc de tabără 
cu marshmallows și cântece la chitară 
în jurul focului într-o atmosferă de vis.
În această tabără s-a promovat credința 
noastră strămoșească și graiul dulce 
românesc, omenia și atitudinea pozitivă, 
s-au creat multe prietenii și s-au învățat 
lecții de viață! 
Mulțumim pe această cale tuturor 
voluntarilor și donatorilor care au făcut 
posibilă această tabără. Cu siguranță, 
ne vom revedea și la anul!

tabarasfantonie@gmail.com

TABĂRA DE VARĂ A EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE
MONO, ON, 2018
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Aţi deschis 
un nou 

business? 
Publicaţia
AGENDA 

ROMÂNEASCĂ
vă oferă spaţiu GRATUIT 
pentru o singură apariţie 
să promovaţi business-
ul şi să faceţi cunoscut 
tuturor cititorilor oferta 

dumneavoastră.

redactia@agendaromaneasca.com
www.agendaromaneasca.com

Colaboratori:

Tel: 519-781-2929

Rom Car oferă toată gama de servicii de mecanică, electronică, 
electrică, diagnoză pentru toate mărcile şi toate modelele de 
autoturisme.
Rom Car vă oferă cauciucuri Brigestone, Firestone, Hankook, 
Uniroyal, Infinity, Michelin, BF Goodrige plus instalare şi balansare 
la cele mai bune preţuri. 
În caz de accident facem reparaţii integrale, lucrăm cu orice companie 
de asigurări. Ne sunaţi şi noi ne ocupăm de tot.
Ne puteţi contacta de asemenea pentru schimarea uleiului de motor şi 
de transmisie şi pentru Safety Inspection.
Deasemenea antifonăm maşina împotriva ruginei cu ulei sau cu o 
pastă specială.
Pentru maşinile aflate în garanţie, asigurăm întreţinerea periodică.

Adresa:
76 Woolwich Street N
(intersecţia străzilor 
Victoria şi Fontaine - 
drumul spre aeroport)

Rom Car Automotive Service Center

NOU !
Pentru o mare gamă de 

autovehicule, reprogramăm 
cheile de contact şi 
computerul de bord.

ÎNTÂLNIREA SENIORILOR
Vă aşteaptăm în fiecare zi de miercuri la amiază la ora 12pm la Kitchener Farmers Market. 

Adresa: 300 King St.E. Informaţii suplimentare la 519-594-1712.

Mulţumim sponsorilor noştri: Cristina Pekurar, Mariana Ţuţuianu, Adrian Toma, Luminiţa Mironescu, 
Patricia George-Cosh, asociaţia ARTA din Kitchener

POZE şi VIDEO
PENTRU NUNŢI, PETRECERI, BOTEZ

416.800.0832
ACCOUNTING & TAX SERVICES

for Owner Managed Businesses & Individuals

519 884-4850
dbruce@padgettwaterloo.ca

-Monthly Bookkeeping

-Financial Statements/Tax Planning

-Electronic Payroll Services

-Personal & Corporate Tax Returns

Serviciu 
superior şi

Preţ 
Convenabil!

MOTOR              FREIGHT

519 498 0908 
602 566 4239

claudio@aquilamotorfreight.com 
CLAUDIU MAGDA

A N G A J Ă M 
SOFERI PENTRU CURSE DE 
USA CU REEFER. MINIM 2 ANI 
DE EXPERIENTA. SALARIU 
0.70$/M. Detalii la: 

AQUILA

416-800-0832 sau  519-594-1712
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ANUNŢURI - MICA PUBLICITATE WATERLOO 
DANCE

519-497-4878     www.waterloodance.com
info@waterloodance.com

Alexandra Sevastianova

Şcoala de Dans Sportiv 
WATERLOODANCE

face înscrieri la următoarele clase:
- COPII cu vârste între 4 - 16 ani
- Clasă pentru COPII 4-5 ani
- ADULŢI
   *Clasa “Exercise with Latin”
   *Oferim clasă de coreografie pentru “First 
     Dance” (Dansul Mirilor)

116 Queen st. North Kitchener

Omul care vede cu mâinile,
mi-a zis:
‘’Lasă-mă,
să-ți mai citesc încă o dată
fața ta.

Cu vârful degetelor,
mi se pare
că am atins
o lacrimă uscată,
sau poate
un cântec de dragoste
din propria-i cenușă reaprinsă.

Se face seară,
mi-a spus iarăși.
Simt în aer mirosul de fum

al trenului pierdut.’’

Și-a ridicat apoi
toiagul alb
și cu el
a dat semnul 
plecării.

Nu știam
că omul care citea 
cu mâinile,
ca un gropar, ca un 
profet,
era șeful gării
în care se vânduse
ultimul bilet.

Dumitru Ichim
Kitchener

www.dumitruichim.com

OMUL CARE VEDE CU MÂINILE...

Transfer casete video VHS pe DVD
Copiez casete video Hi8, VHS si VHS-C pe DVD la preţul 
de $15 pentru primele 2 ore. Deasemenea copiez casete 
video din sistemul european pe DVD la pretul de $20.  Tel: 
519-594-1712.

Locaţiile Şcolilor de Limba Română din Ontario
TORONTO
Milne Valley (Lawrence & DVP)
100 Underhill Dr., Toronto

Charles H. Best (Dufferin & Finch)
285 Wilmington Ave, Toronto

Secord Public School (East York)
101 Barrington Ave, Toronto

Clase de Liceu
(compulsory credits)
(Victoria Park/
Lawrence Ave)
Senator O’Connor P.S.
60 Rowena Dr, Toronto

Info ptr toate locaţiile din Toronto:
posta@scoalaromaneasca.ca
www.scoalaromaneasca.ca
ETOBICOKE
West Glen
47 Cowley Ave, Toronto
nathaliemarga@gmail.com
HAMILTON
Şcoala de Limba Română
Casa Română 
20 Murray St W, Hamilton
apredescu08@gmail.com

OAKVILLE
St. John Paul II Catholic
Elementary School
scoalaoakville@gmail.com

2130 Kingsridge Dr,
Oakville, ON L6M 4Z2
OAKVILLE
Şcoala Romaneasca Oakville/
Burlington
Clasa de Liceu (compulsory credits)
Clase de Limba Romana (varsta 
4-14ani)
West Oak Public School
2071 Fourth Line, Oakville
scoalaromanaoakville@gmail.com
KITCHENER
Şcoala Românească- St. Louis Centres
St. Louis Adult Learning and 
Continuing Education,
80 Young St. din Kitchener.
stlouisscoalaromaneasca@hotmail.com  
KITCHENER
Şcoala Publică de Limba Română
Forest Heights Institute,
255 Fischer Hallman Road, Kitchener. 
admscro@yahoo.com (519-749-2297)
HAMILTON/STONEY CREEK
BISERICA SFANTUL NECTARIE 
(Wesley United Church building)
651Highway 8, Stoney Creek, L8E5J7
covacigaby@gmail.com
OTTAWA
Şcoala Românească
Frank Ryan Catholic Intermediate 
School, 128 Chesterton Drive, Ottawa, 
Profesoara: Doamna Rodica Costea
scoalaromaneascadinottawa@gmail.
com

Simply Delicious...
Situat la Kitchener Farmer’s Market în 
Kitchener, 300 King Street E, vă oferim:
- supe şi ciorbe calde
- şniţel de porc şi de pui
- pireu de cartofi, varză călită
- mici (producţie proprie), gulaş
- pierogis
- omletă cu slănină sau cîrnaţi
Primim comenzi la telefonul

519-590-6472
Program:
Marţi - Sâmbătă (la etaj).

SIMION  CIOBANU
Artist profesionist
Tel:  519-489-6748

simion.bassoon@gmail.com

Lecţii particulare de:

FAGOT, Taragot, Saxofon, 
Blockflote, Pian,
Teoria Muzicii

TARAGOTIST
PENTRU

 PETRECERI ŞI NUNŢI

The Apple Fritter, 300 King Street E, Kitchener, 
(Kitchener Market) vă oferă:
-Langoş (Miercurea la ora 12:00 şi Sâmbăta de la 7:00am 
la 2:00 pm)
-prăjituri la comandă, renumitele apple fritter, poutine, 
cartofi prăjiţi cu pui sau peşte, salată grecească
Vă onorăm comenzile sunând de marţi până sâmbătă la: 

519.745.9695  sau   226.339.2076

ROM CAR Automotive din 
Kitchener aduce la comandă 
orice maşină de la Auction.
Masini în stoc:
2010 Dodge Journey,
2011 Kia Soul, 2007 VW Golf,
2007 Honda Civic Coupe,
2009 Pontiac Montana,
2006 Nissan Murano,
2008 Nissan Versa Sedan,
2006 Pontiac Torent,
2011 Nissan Rogue,
2011 Hyundai Santa Fe,
2009 Honda pilot,

FIRMA DE CONSTRUCTII
IN TORONTO ANGAJEAZA:

ZIDARI  $25-$32
NECALIFICATI  $15-$25
STUCCO   $25-$30
Min 50 ore / saptamana.
Plata: transfer direct sau cash.
Lucru la inaltime, residenti sau noi veniti.
Vorbim romaneste, ungureste, sirbeste, 
poloneza, rusa, franceza, engleza.
Zone de lucru în toata provincia Ontario.

Contactati-ne la:
 angajamtoronto@gmail.com

519.781.2929

2012 Kia Optima,
fully loaded, no accident, 
panoramic Sunroof, 
leather seats, aluminum 
rims, back up camera, 
remote starter, heated 
seats, bluetooth, dual Air 
conditioning, garage door 
remote, warranty, safety, 
e test, new brakes, power 
windows, doors, mirrors

THIS MONTH SPECIAL

CAUT JOB
Am experienţă în renovări interioare, în landscape şi peste 
15 ani de experienţă ca eletrician.
Pentru info: Ghiţă 289-244-4148

Croitorie PAVEL JURCĂ
- Costume la comandă, Pantaloni pentru bărbaţi şi 
femei (stofe lână 100% de calitate superioară)
- Reparaţii stofă-piele, Modificări.47 ani experienţă.
Telefon 519.741.1888

Now we offering finance at very low 
interes,good credit or bad credit in 3 
hours you will be approved.



HARRY KIHS INSURANCE BROKERS

519-570-1117

AUTO * HOME * BUSINESS * VISITOR TO CANADA    

INSURANCE
SAU ORICE FEL DE ASIGURĂRI

Tel:519-569-8899
Cell:519-212-3829

FREE HOME EVALUATION, IN HOUSE MORTGAGES
Your Neighbourhood Realtors, Working For Your Best Interest 

KW CASA REALTY
INC. BROKERAGE

3%Vă Oferim Serviciile Noastre 
Profesionale de Real Estate 

Pentru Un Comision de:

SINGURA COMPANIE ROMÂNEASCĂ
DE REAL ESTATE DIN TRIUNGHIUL DE AUR

www.kwCASArealty.com

CRISTINA PEKURAR SALES PERSON

100 Highland Road West, 
Kitchener, 

(în clădirea cu Riepert 
Pharmacy)

harryk@pbnet.ca
www.harrykihs.com

HARRY KIHS

Jenny Bogdan
jbogdan@pbnet.ca

Vorbim:
Română, Maghiară şi Engleză

Defining excellence in Implantology
Dentist Dr. Sorin Boeriu is a new 
member of Leading Implant Centers

Zug/Kitchener, 28thSeptember 2013 | 
Certified top-implantologists present 
themselves on our new flagship platform. 
The latest member in our elite group is 
Dr. Sorin Boeriu from Kitchener in 
Canada.

With Dr. Sorin Boeriu owner of the 
Boeriu Implant Dentistry, the Internet 
platform of Leading Implant Centers 
has won another high-quality member. 
With his award “Diplomate” issued 
by the International Congress of Oral 
Implantologists (ICOI), the top-class 
implantologist Dr. Sorin Boeriu has 
proven that he is not only highly engaged 
for his own further education but also 
equally conscientious of the qualification 
requirements of future implantologists. 
Extensive practice experience as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level, 
complimented by constant participation 
in advanced training and education, as 
well as further training and continuous 
education, are the requirements that 
an implantologist needs to repeatedly 

demonstrate in order to gain this award 
at first, but then also to earn it anew again 
and again.

Leading Implant Centers solely 
incorporates implantologists on its 
platform who are on the highest 
education and certification level 
of scientific associations. Over the 
worldwide available multilingual portal, 
interested individuals and patients can 
find those implantologists who have been 
successfully certified. Thereby, Leading 
Implant Centers dissociates itself 
fundamentally from the in-transparent 
and exceedingly subjective assessment 
portals.

At Leading Implant Centers, all 
participating implantologists posses 
extensive practical knowledge as well as 
profound know-how and many years of 
experience on the latest scientific level 
complimented by constant participation 
in advanced training and education as 
well as further training and continuous 

education. 

For the patients concerned the herewith 
gained transparency is an important 
step and offers high quality guidance. 
At the same time, the growing market 
of implantology is saved from being 
negatively affected by individuals who are 
not willing to invest in their qualification 
as implantologist, but instead in cunning 
marketing tricks. With the collaboration 
of the national scientific associations and 
the international umbrella association we 
create a basis that provides orientation 
and offer a platform solely for those 
implantologists that invest in their 
abilities and provide input into the field 
of expertise. Furthermore, Leading 
Implant Centers understands itself to 
be a communication platform of its 
members for the patients. Participating 
implantologists and their practices will 
on the one hand be supported locally 
with public relations and marketing and 
on the other hand the global marketing 
activities will promote the image of 
certified implantologists internationally.

For many years, Dr. Sorin Boeriu has 
been an established dentist in Kitchener/ 
Canada. Next to implantology he also 
offers vast dental care in further fields 
of dentistry. With his membership, the 
Leading Implant Centers is enriched 
with another top implantologist. 
You will find his presentation at 
Leading Implant Centers under www.
LeadingImplantCenters.com

Kitchener office
866 Frederick Str.

For a consultation please call

519-578-7830
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NATURAL STONE CITY

VĂ OFERIM 
ŞI INSTALĂM 
CEL MAI BUN 
GRANIT DIN 
ONTARIO LA 
UN INCH ŞI 
UN SFERT 
GROSIME

www.naturalstonecity.com

* granite * marble * quartz *
136 Ottawa St.S., Kitchener, On

office 519.489.0441
fax 519.489.0466
sales@naturalstonecity.com

Office Hours
Mon-Fri: 8am-5pm
Sat: 8am-3pm

Sun: by appointment  
        only

Peste 1000 de plăci în stoc
Dorel’s Food

101 Whitney Place, Kitchener, ON, N2G 2X8

Creamy Feta

WHOLESALE Pentru pizzerii 
şi restaurante sau magazine care deţin bucătării 

proprii dar şi pentru persoane fizice.

Pentru comenzi:

519-742-4670

Toate tipurile de făină, iaurt, condimente, 
cartofi, ceapă, măsline, lămâi, tot felul 

de brânzeturi printre care renumita

NOU: Avem produse marca RÂURENI
Avem PASTĂ DE MICI


